
06) O prazo para oposição de embargos de terceiro é de até 05 (cinco) dias
depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre
antes da assinatura da respectiva carta (art. 675, caput, do CPC).

07) Fica(m) devidamente intimado(a)(s) pelo presente edital, caso não seja(m)
encontrado(a)(s) para a intimação pessoal, o(a) executado(a), o(a) representante legal se o(a)
executado(a) for pessoa jurídica, bem como o(a) depositário(a) e outro(s) credor(es).

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital
de Leilão, o qual será afixado no local de costume e publicado, na forma da lei.

EXPEDIDO nesta cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. Eu,____
Celso Rogério Pabst, Técnico Judiciário, digitei e conferi-o, E eu, ______ Marcelo Siqueira
Picinini, Diretor de Secretaria, por ordem do MM. Juiz Federal, reconferi-o.

Edital

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002403-78.2015.4.04.7016/PR

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: BERNADETE PEREIRA DO CARMO CRUZ

EXECUTADO: ERMINIO FERRAGENS EIRELI - ME

EDITAL Nº 700006622360

O Juiz Federal na Titularidade Plena da 1ª Vara Federal de Francisco Beltrão, na
forma da lei,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que,
com a finalidade de tornar público, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva,
tramitam os autos de Execução de Título Extrajudicial nº 5002403-78.2015.4.04.7016,
movido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF contra ERMINIO FERRAGENS
EIRELI - ME e Outros, e, como consta nos autos que o(a)(s) requerido(a)(s) encontram-se
em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será
publicado na forma da lei e afixado em lugar de costume na sede deste Juízo, sito na Avenida
Júlio Assis Cavalheiro, 2295, 3º andar, Bairro: Industrial - CEP: 85601-000 - Fone: (46)3904-
0801 - www.jfpr.jus.br - Email: prfra01@jfpr.jus.br,

1 ) CITA os executados ERMINIO FERRAGENS EIRELI - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.401.488/0001-33, atualmente em
lugar incerto e não sabido; e BERNADETE PEREIRA DO CARMO CRUZ, brasileira,
inscrita no CPF sob o nº 012.480.448-94, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no
prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do valor corrigido da dívida, no montante de
R$ 83.159,28 (oitenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos),
atualizado até 07/2015, acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios;

2) ADVERTE de que o prazo para pagamento será contado a partir do decurso
do prazo do edital (art. 231, IV, do CPC), bem como de que os honorários advocatícios foram
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